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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. První program politiky rádiového spektra (RSPP) je důležitým krokem k zajištění účinného
a optimálního využívání tohoto omezeného zdroje. Politika rádiového spektra je podstatou 
stěžejní Digitální agendy Komise pro Evropu a je klíčová pro splnění cílů stanovených 
strategií EU 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a program je zahrnut 
mezi 50 priorit Aktu o jednotném trhu. 

2. Cílem programu politiky rádiového spektra (RSPP) je vytvoření konkurenceschopného
a dynamického evropského průmyslu poskytujícího bezdrátové širokopásmové služby
a vybavení. Program usiluje o vytvoření prostředí, ve kterém by se mohly rozvíjet 
celoevropské služby.

3. Přidělování spektra, které je veřejným statkem, by mělo sledovat nejlepší zájmy 
evropských občanů. Účinné a účelné přidělování spektra s sebou přinese více společenského, 
kulturního a hospodářského prospěchu, podpoří výběr spotřebitelů, napomůže dlouhodobé 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu a přispěje k realizaci vnitřního digitálního trhu. 

4. Využívání mobilního širokopásmového připojení znamená pro občany přínos a přenos 
údajů přes mobilní sítě za poslední roky stoupl. Tento růst nadále pokračuje, jelikož počet 
inteligentních telefonů (smartphone), malých počítačů s dotykovým displejem (tablet PC)
a karet/klíčů pro připojení do sítě se rovnoměrně zvyšuje. Navíc mobilní širokopásmové 
připojení má stále důležitější úlohu při poskytování a inovaci služeb v ostatních odvětvích, 
jako jsou zdravotní péče, vzdělávání, kultura a veřejná správa.

5. Harmonizace frekvencí sníží náklady na zavádění mobilních sítí, sníží výdaje spotřebitelů 
na mobilní zařízení a podpoří hospodářskou soutěž a výběr spotřebitelů. Navíc se sníží 
škodlivé přeshraniční rušení a poruchy.

6. Účinné využívání spektra může výrazně pomoci při zajištění univerzálního přístupu
k elektronickým komunikacím, zejména pro občany a firmy se sídlem v méně zvýhodněných 
nebo vzdálených oblastech, jako jsou venkovské oblasti nebo ostrovy. 

7. Harmonizace spektra a rozvoj nabídky bezdrátových širokopásmových služeb představuje 
nové nástroje a příležitosti pro poskytování kulturních služeb. Současně je důležité zajistit 
existující možnosti pro služby pozemní televizního vysílání. Dodatečné náklady na uvolnění 
pásma budou v případě potřeby hrazeny členskými státy.

8. RSPP si musí stanovit realistické, ale ambiciózní cíle, které by evropským společnostem 
zajistily silnou pozici v rámci hospodářské soutěže na světovém trhu. Bez těchto 
ambiciózních cílů hrozí, že Evropská unie bude zaostávat. Navíc uvolnění bezdrátového 
spektra v rozmezí 790MHz – 862MHz (800Mhz) je důležité s ohledem na dosažení cílů 
stanovených v Digitální agendě pro Evropu, jak pokud jde o rychlé internetové připojení, tak
o omezení digitální propasti. Proces uvolnění by měl být realizován co nejdříve, nejpozději do 
roku 2013. Elektronická správa včetně elektronického zadávání veřejných zakázek by měla 
přispět k rozšíření širokopásmového připojení napříč EU.
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9. Je třeba, aby byl stanoven dlouhodobý strategický závazek na období po roce 2015. Jelikož 
jsou ve hře tak vysoké investice, je důležité zajistit právní jistotu.

Pokud jde o návrh programu politiky rádiového spektra, navrhovatelka zdůrazňuje, že je 
třeba: 

a) vytvořit harmonizovaná kmitočtová pásma s cílem podpořit celoevropské služby, snížit 
administrativní zátěž a dále posílit vnitřní trh;

b) podpořit uvolnění spektra v rozmezí 790MHz – 862MHz pro mobilní širokopásmové 
připojení do roku 2013;

c) přezkoumat další uvolnění spektra ve „druhém kmitočtovém podpásmu“ do 790MHz, 
což by umožnilo reagovat na trvalý růst přenosu údajů;

d) podporovat frekvence s větší kapacitou, jako např. 2,3 GHz;

e) pamatovat na to, že je třeba RSPP přijmout co nejdříve. Je prvořadé zvolit přístup 
zaměřený na dosažení shody, který by se soustředil na klíčové otázky, a zejména na 
potřebu získat více frekvencí pro mobilní služby. 

Z hlediska vnitřního trhu jsou výše uvedené cíle cestou k podpoře udržitelného růstu
a udržitelných pracovních míst v Evropě. Průmysl mobilních komunikací je z historického 
hlediska katalyzátorem hospodářského rozvoje širší společnosti. Potřebujeme proto vytvořit 
prostředí, které podporuje investice, vytváří prostor pro růst a zajišťuje Evropě vedoucí místo 
na světovém trhu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu
a Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice) stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu
a Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice) stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
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programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu. Tímto rozhodnutím nejsou 
dotčeny stávající právní předpisy EU, 
zejména směrnice 1999/5/ES a směrnice 
2002/20/ES a 2002/21/ES, jakož ani 
rozhodnutí č. 676/2002/ES. Nejsou jím 
dotčena ani opatření učiněná na vnitrostátní 
úrovni v souladu s právními předpisy EU, 
jež mají sledovat cíle v obecném zájmu, 
zejména opatření týkající se regulace 
obsahu a audiovizuální politiky a práva 
členských států organizovat a využívat své 
rádiové spektrum pro účely veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu. Program politiky rádiového 
spektra je zahrnut mezi 50 priorit Aktu
o jednotném trhu. Tímto rozhodnutím 
nejsou dotčeny stávající právní předpisy 
EU, zejména směrnice 1999/5/ES
a směrnice 2002/20/ES a 2002/21/ES, 
jakož ani rozhodnutí č. 676/2002/ES. 
Nejsou jím dotčena ani opatření učiněná na 
vnitrostátní úrovni v souladu s právními 
předpisy EU, jež mají sledovat cíle
v obecném zájmu, zejména opatření 
týkající se regulace obsahu a audiovizuální 
politiky a práva členských států 
organizovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rádiové spektrum je hlavním zdrojem 
pro základní odvětví a služby včetně 
mobilní, bezdrátové širokopásmové
a družicové komunikace, televizního
a rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 

(2) Rádiové spektrum je hlavním zdrojem 
pro základní odvětví a služby včetně 
mobilní, bezdrátové širokopásmové
a družicové komunikace, televizního
a rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 
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civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Regulační 
opatření v oblasti rádiového spektra mají 
proto hospodářské, bezpečnostní, zdravotní
i sociální důsledky, důsledky v oblasti 
veřejného zájmu, kultury, vědy, životního 
prostředí i techniky.

civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Účinné 
využívání spektra rovněž přispívá
k zajištění univerzálního přístupu
k elektronickým komunikacím, zejména 
pro občany a firmy se sídlem v méně 
obydlených nebo vzdálených oblastech, 
jako jsou venkovské oblasti nebo ostrovy.
Regulační opatření v oblasti rádiového 
spektra mají proto hospodářské, 
bezpečnostní, zdravotní i sociální 
důsledky, důsledky v oblasti veřejného 
zájmu, kultury, vědy, životního prostředí
i techniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Strategické plánování a harmonizace 
využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra,
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
přispět k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní
a ekonomické hodnoty spektra. Proto Unie 
potřebuje politický program, který bude 
zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících
s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika.

(3) Strategické plánování a harmonizace 
využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra,
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
přispět k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní
a ekonomické hodnoty spektra. Využívání 
harmonizovaného spektra je rovněž 
důležité pro zajištění kvality služeb 
poskytovaných prostřednictvím 
elektronických komunikací a pro dosažení 
úspor z rozsahu snížením jak nákladů na 
zavádění mobilních sítí, tak výdajů 
spotřebitelů na mobilní zařízení. Proto 
Unie potřebuje politický program, který 
bude zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících
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s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému
potenciálu bezdrátových služeb pro rozvoj 
informační ekonomiky, rozvíjet a pomáhat 
odvětvím, jež závisejí na informačních
a komunikačních technologiích,
a překonání digitální propasti. Je to rovněž 
klíčové opatření v rámci Digitální agendy 
pro Evropu, jejímž cílem je zajistit rychlý 
širokopásmový internet pro budoucí 
síťovou znalostní ekonomiku
s ambiciózním cílem univerzálního 
širokopásmového pokrytí o rychlosti 
minimálně 30 Mbps pro všechny Evropany 
do roku 2020, čímž by měly být dosaženy 
udržitelné hospodářské a sociální přínosy 
digitálního jednotného trhu. Rovněž by měl 
podporovat a rozvíjet další odvětvové 
politiky Evropské unie, jako je udržitelné 
životní prostředí a hospodářské a sociální 
začlenění pro všechny občany Evropské 
unie. Vzhledem k významu bezdrátových 
aplikací pro inovace je tento program také 
hlavní iniciativou na podporu politik 
Evropské unie v oblasti inovací.

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému 
potenciálu bezdrátových služeb pro rozvoj 
informační ekonomiky, podporovat,
rozvíjet a pomáhat odvětvím, jež závisejí 
na informačních a komunikačních 
technologiích, jako je např. elektronický 
obchod, a překonávat digitální propast. Je 
to rovněž klíčové opatření v rámci 
Digitální agendy pro Evropu, jejímž cílem 
je zajistit rychlý širokopásmový internet 
pro budoucí síťovou znalostní ekonomiku
s ambiciózním cílem univerzálního 
širokopásmového pokrytí o rychlosti 
minimálně 30 Mbps pro všechny Evropany 
do roku 2020, čímž by měly být dosaženy 
udržitelné hospodářské a sociální přínosy 
digitálního jednotného trhu. Program 
zejména podporuje rozvoj nových trhů
a služeb pro MSP a vytváření nových 
pracovních míst. Podněcuje rovněž 
hospodářskou soutěž a umožňuje 
spotřebitelům využívat většího výběru
a lepších cen za zboží a služby. 
Elektronická správa, včetně 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek, by měla přispět k rozšíření 
širokopásmového připojení. Program by 
rovněž měl podporovat a rozvíjet další 
odvětvové politiky Evropské unie, jako je 
udržitelné životní prostředí a hospodářské
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a sociální začlenění pro všechny občany 
Evropské unie, zejména pro postižené 
osoby a občany žijící ve vzdálených 
oblastech. Vzhledem k významu 
bezdrátových aplikací pro inovace je tento 
program také hlavní iniciativou na podporu 
politik Evropské unie v oblasti inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 6 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu. Za účelem 
doplnění výše uvedeného by soupis měl 
rovněž zahrnovat přehled opatření, která 
členské státy přijaly s cílem provádět 
rozhodnutí přijatá na úrovni EU týkající 
se harmonizace a využívání konkrétních
kmitočtových pásem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to
v závislosti na získaných zkušenostech
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by se mělo uvažovat o dalších pásmech 
spektra do 790 MHz, která by používaly 
mobilní služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Protože společný přístup a úspory
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii
a mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační

(14) Protože společný přístup a úspory
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii
a mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační
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a procedurální podmínky. Tyto podmínky 
by mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 
práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra a rozvoj vnitřního trhu 
bezdrátových zařízení a služeb by tyto 
podmínky měly platit pro kmitočtová 
pásma, která jsou přidělena pro bezdrátové 
komunikace a která jsou spojena
s možností převádět nebo pronajímat 
užívací práva.

a procedurální podmínky. Tyto podmínky 
by mohly zahrnovat lhůty pro udělení práv
a délku užívacích práv. Vzhledem
k významu obchodování se spektrem pro 
zvyšování efektivního využívání spektra
a rozvoj vnitřního trhu bezdrátových 
zařízení a služeb by tyto podmínky měly 
platit pro kmitočtová pásma, která jsou 
přidělena pro bezdrátové komunikace
a která jsou spojena s možností převádět 
nebo pronajímat užívací práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, zvýšena kvalita služeb
a zajištěn univerzální přístup
k elektronickým komunikacím, který by 
překonal existující zeměpisné rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 

c) uplatňování nejvhodnějšího a co 
nejjednoduššího systému oprávnění s cílem 
maximalizovat flexibilitu a účinnost 
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využívání rádiového spektra; využívání rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie a rozvoje 
hospodářských činností založených na 
elektronických komunikacích, jako je 
např. elektronický obchod, v oblastech, ve 
kterých v současnosti není širokopásmové 
připojení dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES
o oprávnění pro sítě a služby 
elektronických komunikací (autorizační 
směrnice) přijmou členské státy do 1. ledna 
2013 vhodná opatření v oblasti povolování
a přidělování kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb; například – a ve 
vhodných případech na základě 
konzultací podle článku 11 – umožní 
příslušným operátorům přímý nebo 
nepřímý přístup k bezprostředně 
sousedícím blokům rádiového spektra
o kmitočtu alespoň 10 MHz.

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES
o oprávnění pro sítě a služby 
elektronických komunikací (autorizační 
směrnice) přijmou členské státy do 1. ledna 
2013 vhodná opatření v oblasti povolování
a přidělování kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb.
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Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat na přípravě a sjednocování 
norem pro rádiová zařízení
a telekomunikační terminály, jakož i pro 
elektrická a elektronická zařízení a sítě,
a to v případě potřeby na 
základě normalizačních pravomocí 
udělených Komisí příslušným 
normalizačním orgánům.

3. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat na přípravě a sjednocování 
norem pro rádiová zařízení
a telekomunikační terminály, jakož i pro 
elektrická a elektronická zařízení a sítě,
a to v případě potřeby na 
základě normalizačních pravomocí 
udělených Komisí příslušným 
normalizačním orgánům. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována také 
normám pro zařízení, které budou 
používat postižené osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby mohly členské státy v plné míře 
plnit povinnosti stanovené v článku 1,
a zejména zajistit, že hospodářská soutěž 
nebude narušována akumulováním, 
převáděním či změnami užívacích práv na 
rádiové kmitočty, mohou členské státy 
přijmout mimo jiné tato opatření, aniž by 
bylo dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:

2. Aby mohly členské státy v plné míře 
plnit povinnosti stanovené v článku 1,
a zejména zajistit, aby hospodářská soutěž 
nebyla narušována akumulováním, 
převáděním či změnami užívacích práv na 
rádiové kmitočty, pečlivě v rámci svých 
plánů na přidělení spektra posoudí, zda 
plánované přidělení může na jejich území 
omezit nebo narušit hospodářskou soutěž 
na dotčených mobilních trzích s ohledem 
na existující spektra přidělená 
konkurenčním mobilním operátorům. 
Pokud plánované přidělení spektra
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s ohledem na existující přidělená spektra 
může omezit nebo narušit hospodářskou 
soutěž, členské státy přijmou alespoň 
jedno z těchto opatření, aniž by bylo 
dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat
používání pásem spektra pod 1 GHz
a posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými v rozhodnutí 
2010/267/EU podle rozhodnutí č. 
676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES Komise ve 
spolupráci s členskými státy kromě toho 
přijme opatření na podporu druhé 
digitální dividendy (698–790MHz) a zváží 
dlouhodobou konvergenci služeb do 
pásma 470–698 MHz. Mělo by se rovněž 
uvažovat o nových kmitočtových pásem, 
jako např. o přidělení pásma 2,3 GHz 
mobilním službám, čímž se v první řadě 
rozšíří kapacita.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu
a službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu
a službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz); přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí dostatečnou dostupnost spektra pro 
služby pozemního televizního vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti
a odstraňování následků živelných pohrom.

3. Komise zajistí, aby byla zpřístupněna 
dostatečná pásma spektra za 
harmonizovaných podmínek na podporu 
rozvoje služeb zajišťujících bezpečnost
a na podporu volného oběhu souvisejících 
zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti
a odstraňování následků živelných pohrom.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy se ve spolupráci
s Komisí snaží najít minimální soubor 
harmonizovaných základních pásem 
služeb pro zajištění přenosu 
zpravodajských programů a zvláštních 
hromadných akcí (tzv. PMSE) v Unii
v souladu s cíli Unie zlepšit propojení 
vnitřního trhu a přístup ke kultuře.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
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využití spektra v Evropské unii, zejména
v rozmezí od 300 MHz do 3 GHz.

využití harmonizovaného spektra
v Evropské unii. Tento seznam bude 
nejprve obsahovat kmitočty v rozsahu od 
300 MHz do 6 GHz. Rovněž by měl 
zahrnovat přehled opatření, která členské 
státy přijaly s cílem provádět rozhodnutí 
přijatá na úrovni EU týkající se 
harmonizace a využívání specifických 
kmitočtových pásem.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky 
spotřebitelů, firem a operátorů a možnost 
tyto potřeby uspokojit.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Unie poskytne na žádost členským 
státům politickou a odbornou podporu při 
jejich dvoustranných jednáních se 
sousedními zeměmi, které nejsou 
členskými státy Unie, včetně 

4. Unie politicky a odborně podpoří členské 
státy při dvoustranných a mnohostranných
jednáních se sousedními zeměmi, které 
nejsou členskými státy Unie, včetně 
kandidátských a přistupujících zemí, za 
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kandidátských a přistupujících zemí, za 
účelem řešení problémů při koordinaci 
využívání spektra, jež brání členským 
státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících 
politiku a řízení rádiového spektra. Unie 
bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí
v oblasti správy spektra, které je slučitelné
s postupem Unie, aby tak chránila cíle
Unie v politice rádiového spektra.

účelem řešení problémů při koordinaci 
využívání spektra, jež brání členským 
státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících 
politiku a řízení rádiového spektra. Unie 
bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí
v oblasti správy spektra, které je slučitelné
s postupem Unie, aby tak chránila cíle Unie
v politice rádiového spektra.

Or. en


